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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

 

 
za rok obrotowy od 01 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r. 
 

 

 

Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz.U. 2018, poz.395 – dalej UOR) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego 

sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 

Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. 

 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności 

jednostki zasady rachunkowości. 
 

 
Załączone sprawozdanie finansowe składa się z: 

• bilansu, 

• rachunku zysków i strat,  

• informacji dodatkowej. 

 

Przedmiotem działalności jest: 

Celem Stowarzyszenia  jest: 

1. Edukacja i rozwój dzieci i młodzieży z Republiki Madagaskaru; 

2. Pomoc mieszkańcom Madagaskaru cierpiącym ubóstwo; 

3. Upowszechnianie wiedzy o Madagaskarze –  kulturze oraz aktualnych problemach 

i ich przyczynach; 

4. Niesienie pomocy humanitarnej; 



5. Realizacja celów, o których mowa w pkt 1–4, w odniesieniu do innych krajów 

Trzeciego Świata, o ile będzie to leżeć w realnych możliwościach organizacyjnych 

Fundacji; 

6. Dążenie do wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania 

osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur; 

7. Promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności. 

8.  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami; 

9.  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

10.  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

11.  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach; 

12.  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 

13.  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; 

14.  Działalność organizatorów turystyki; 

15.  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 

16.  Działalność w zakresie informacji turystycznej; 

17.  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

  

W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki 

organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, 

jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Na dzień 

sporządzenia sprawozdania nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu 

przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

Wynik finansowy jednostki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 

na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami 

memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 



 Należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o ewentualne odpisy 

aktualizujące).  

  Zobowiązania wykazywane są w kwocie wynikającej z faktur potwierdzających 

wykonanie usługi 

 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. W przypadku zmian przeznaczenia, wycofania z 

używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub 

składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich 

wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Na dzień 31.12.2019 Fundacja nie 

posiadała środków trwałych. 

 

 

 

 


